MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
ATA 04 – Reunião Ordinária da Congregação do
Centro de Formação em Ciências Ambientais, da
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Campus
Sosígenes Costa, realizada em 10 de junho de 2019.
1

Reunião ocorrida no dia 10 de junho de 2019, às 08h30, no Campus Sosígenes Costa. Estavam

2

presentes: Carlos Werner Hackradt (Decano do CFCAm), presidindo a reunião; Fabrício Berton

3

Zanchi (Vice-Decano do CFCAm); Juliana Pereira de Quadros (Vice-Coordenadora do curso de

4

Oceanologia); Catarina Marcolin (Coordenadora do PPGCTA); Florisvalda Santos (Servidora

5

Docente); Felipe Micali Nuvoloni (Servidor Docente); Rodrigo Sussmann (Servidor Docente);

6

Thiago Mafra Batista (Coordenador do curso de Ciências Biológicas); Sílvio Tarou Sasaki (Servidor

7

Docente); Ângelo Texeira Lemos (Servidor Docente); Elfany Reis do Nascimento Lopes (Servidor

8

Docente); Igor Emiliano Pinheiro (Servidor Docente); Thaíse Alves dos Santos (Representante

9

TA’s); Guilherme Reis (Discente); Rodrigo Guimarães de Deus (Discente); Raiane Silva da Cruz

10

(Discente). Aprovação das Atas: Ponto remetido para a próxima reunião. Informes. Representação

11

TA’s: Thaíse solicitou uma reunião para definir as regras gerais de uso dos espaços dos laboratórios

12

entre os usuários, bem como, o empréstimo dos equipamentos dos laboratórios de ciências. Perguntou

13

se o Regimento Interno dos laboratórios já foi aprovado. A Professora Florisvalda falou que foi

14

aprovado, porém o Professor Carlos disse que ainda não foi aprovado no âmbito da Congregação do

15

CFCAm. Falou que o Professor Luis Weber ficou responsável pelo Regimento e que irá cobrá-lo.

16

Thaíse solicitou que as chaves do laboratório fossem devolvidas para deixar uma cópia com os

17

vigilantes. O Professor Carlos se comprometeu a consultar o Professor Mário para marcar a reunião

18

para a definição de regras para os empréstimos. Coordenação de Biologia: O Professor Thiago

19

informou que os alunos do Curso de Biologia irão fazer a prova do ENADE esse ano, etapa obrigatória

20

para obtenção do diploma. Solicitou as portarias do Colegiado e do NDE do curso de Ciências

21

Biológicas. Solicitou informação sobre as vagas para docentes em aberto no CFCAm. Coordenação

22

do PPGCTA: A Professora Catarina informou os recursos disponíveis para o PPGCTA provenientes

23

do PROAP (R$ 8.939,70) e do Edital PROPPG 04/2019 (R$ 10.179,62). Disse que os recursos do

24

PROAP, serão destinados da seguinte forma: Auxílio ao estudante, R$ 5.439,70 e Material de

25

consumo, R$ 3.500,00. As verbas do Edital PROPPG 04/2019 serão destinadas da seguinte maneira:

26

Submissão, tradução, adaptação e versão de texto (serviços de terceiros, pessoa jurídica) (R$

27

5.000,00); Material de laboratório (R$ 1.500,62); Material de expediente (R$ 500,00); Diárias para
Página 1 de 6
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB
Campus Sosígenes Costa
BR 367, Km 10 - Rod. Porto Seguro-Eunápolis, Porto Seguro, BA - 45.810-000

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
28

pesquisadores de outras instituições palestrarem no III Ciclo de Seminários em Ciências e

29

Tecnologias Ambientais, de bancas de defesa no Programa, bem como para participação de docentes

30

e discentes (auxílio estudante) do Programa em eventos e atividades de campo (R$ 3.179,00). Falou

31

que, até o momento, 3 pedidos foram realizados (Adriana, Ana Luisa e Winnie) no valor de 1612,00.

32

Informou a Representante estudantil do PPGCTA, Raquel Viana Quinelato. Decanato: O Professor

33

Carlos informou que a Resolução de Lotação Docente foi rejeitada pela Procuradoria Jurídica da

34

UFSB e o documento retornou para o relator para alterações de alguns pontos ilegais, como a dupla

35

lotação. O Professor Fabrício informou que foram disponibilizadas pelo SISU 20 (vinte) vagas para

36

o curso de Oceanologia e 10 (dez) vagas para o curso de Ciências Biológicas e que 101 (cento e um)

37

estudantes procuraram o curso de Oceano e 56 (cinquenta e seis) o de Ciências Biológicas. O

38

Professor Fabrício perguntou sobre os cortes nas verbas. O Professor Carlos falou sobre a nota da

39

UFSB informando que a instituição só teria verba até setembro de 2019. Disse que, por enquanto, a

40

UFSB não vai cortar nada. Falou que a Reitoria vai continuar com as obras até a verba acabar. Falou,

41

ainda, que as verbas provenientes das emendas parlamentares de bancada, cerca de 80 milhões, que

42

custeariam as obras do prédio do CFCAm foram contingenciados. Pauta 01. Resolução Interna de

43

Afastamento para Capacitação - CFCAm. Proponente: Comissão. Relatoria: Profª Catarina

44

Marcolin. O Professor Carlos informou que, primeiro, a Resolução passaria por uma relatoria para

45

depois encaminhar a discussão para os Colegiados. Afirmou que a Reitoria está negando os pedidos

46

de afastamentos para capacitação, pois a UFSB não tem uma regra geral. A Reitoria disse que cada

47

Decanato deverá estabelecer as suas regras. A Comissão elaborou um documento que foi

48

encaminhado para a relatoria. A Professora Catarina Marcolin, em seu parecer, disse que não viu

49

nenhum ponto polêmico. Afirmou que a Resolução estabelece o tempo de afastamento e o período de

50

permanência na instituição. O Professor Fabrício questionou o local onde o servidor deveria

51

permanecer. A Professora Catarina respondeu que deveria permanecer na instituição de origem. O

52

Professor Carlos disse que, a partir da aprovação da Resolução, vai criar um plano de capacitação dos

53

docentes. A professora Catarina não concordou com a regra que estabelece a prioridade para os

54

pedidos de afastamento para capacitações simultâneas, pois a Resolução estabelece o número de

55

produção acadêmica e isso não deveria ser critério de desempate. Sugeriu a remoção deste item.

56

Carlos explicou que quem autoriza o afastamento é a Reitoria, mas para autorizar precisa da chancela

57

do Decanato. A Professora Catarina sugeriu que o documento volte para Comissão para avaliação das
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58

recomendações feitas por ela e depois a Resolução seja encaminhado para os Colegiados. A

59

Congregação do CFCAm aprovou o retorno da Resolução de afastamento para avaliação das

60

sugestões e posterior encaminhamento para consulta dos Colegiados. Pauta 02. Indicação de

61

representante no Conselho Diretor da APA Caraíva-Trancoso. Proponente: INEMA. O

62

Professor Carlos informou que a Reitoria mudou as formas de representação da UFSB nos conselhos

63

em geral e que agora a indicação deverá passar pela Congregação. Perguntou se algum docente

64

presente na reunião teria interesse em representar a UFSB no Conselho Diretor da APA Caraíva-

65

Trancoso. Explicou que a APA tem um chefe nomeado pelo INEMA, e que o Conselho participa das

66

decisões gerenciais da APA. O Professor Felipe disse que se ninguém se manifestar, o ideal seria

67

levar essa discussão para os Colegiados. A Professora Florisvalda concordou. A Congregação do

68

CFCAm aprovou o encaminhamento de levar esse ponto para os Colegiados. Pauta 03.

69

Representação docente - Minuta de edital. Proponente: Decanato. Relatoria: Profº Thiago

70

Mafra. O Professor Carlos falou que a Professora Florisvalda tentou achar um substituto e não logrou

71

êxito. Por conta disso, decidiu elaborar uma minuta de edital para a indicação da representação

72

docente. O Professor Thiago Mafra fez a relatoria e sugeriu a imediata formação da Comissão

73

Eleitoral composta por 03 (três) docentes que exerçam função gratificada e que, portanto, não estão

74

elegíveis, a imediata formação de chapas por manifestação dos docentes com votação imediata. Na

75

hipótese de ausência de chapa, sugeriu que a votação ocorra via email institucional, no prazo máximo

76

de uma semana, e os dois mais votados assumiriam a titularidade e a suplência para um mandato de

77

02 (dois) anos. Sugeriu, ainda, que a organização do processo eleitoral ocorra sempre no último mês

78

do mandato. Após as discussões de praxe, houve a indicação dos docentes Rodrigo Sussmann, como

79

titular, e de Igor Emiliano, como suplente. A Professora Florisvalda sugeriu utilizar o modelo do

80

Professor Thiago para as próximas definições para a representação docente. O Professor Carlos

81

sugeriu que Thiago faça as adequações no edital e encaminhe para o decanato realizar a aprovação

82

na Congregação. A Congregação do CFCAm aprovou a indicação dos docentes. Pauta 04.

83

Aprovação ad referendum - Projeto Viver o Mar. Proponente: Colegiado de Oceanologia.

84

Relatoria: Decanato. O Professor Carlos fez a relatoria e disse que o projeto foi uma criação dos

85

discentes com os professores do curso de Oceanologia. A Professora Juliana disse que o projeto será

86

voltado para as escolas públicas da cidade de Porto Seguro-BA. Afirmou que o objetivo seria divulgar

87

o curso de oceanologia e a própria UFSB. Informou que o primeiro dia do evento ocorrerá no Colégio
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88

Modelo e que, posteriormente, trará alunos das escolas públicas para conhecerem o campus e os

89

laboratórios, além de assistirem a palestras dos docentes do curso de oceanologia. Informou, também,

90

que conseguiu patrocínio de empresas privados para a criação de camisetas do evento e que foi em

91

uma emissora de rádio divulgar o projeto. A Congregação do CFCAm aprovou o Projeto. Pauta 05.

92

Aprovação ad referendum - Projetos submetidos ao edital 06/2019. Proponente: Decanato. O

93

Professor Carlos listou os projetos submetidos ao edital 06/2019, quais sejam: “Estação fixa de

94

monitoramento de microorganismos no píer municipal de Porto Seguro, BA” (Profª Catarina

95

Marcolin); “Efeito da alta mortalidade na diversidade genética de peixes recifais” (Profª Fabiana

96

Félix); “Diversidade cariotípica e manejo de abelhas sem ferrão na região de Porto Seguro, BA”

97

(Profª Olívia Duarte); “Utilização de abordagens de bioinformática para prospecção de genes

98

anticongelantes, de ligação ao gelo e de metabólitos secundários em genomas de fungos endêmicos

99

do continente antártico visando aplicações biotecnológicas” (Profº Thiago Mafra); “Implicação da

100

diversidade funcional na resiliência e na funcionalidade ecossistêmica de recifes de corais” (Profº

101

Carlos Hackradt). A Congregação do CFCAm aprovou os projetos. Pauta 06. Termo de convênio,

102

UFSB-RPPN Rios do Brasil. Relatoria: Profº Thiago Mafra. O Professor Thiago fez a relatoria

103

do termo de convênio UFSB-RPPN Rios do Brasil e, considerou a importância da formação prática

104

profissional dos discentes, a relevância das atividades da conveniada que se enquadram nas ações

105

acadêmicas e ambientais do CFCAm, a necessidade de firmar parcerias com órgãos públicos e

106

privados que estimulem ações de sustentabilidade, preservação e conservação do meio ambiente e as

107

oportunidades que o convênio vem a oferecer aos estudantes da UFSB com práticas de atuação

108

profissional dentro de uma RPPN, encaminhou parecer favorável à realização do referido convênio.

109

A Congregação do CFCAm aprovou o Termo de convênio, UFSB-RPPN Rios do Brasil. Pauta 07.

110

Apresentação e aprovação dos PPCs de novos cursos (Gestão Ambiental, Engenharia

111

Ambiental, Engenharia Sanitária e Ambiental e Engenharia Civil). Proponente: Decanato. O

112

Professor Thiago leu o parecer do Professor Jaílson Novais que fez a relatoria de importância dos 4

113

novos cursos na perspectiva de experiência de um avaliador do INEP. Em seu relatório, o Professor

114

Jaílson recomendou observar a carga horária dos componentes e recomendou a aprovação do projeto

115

pedagógico do curso de Gestão Ambiental e dos outros cursos. O Professor Thiago leu, também, o

116

seu parecer referente a aprovação dos PPC´s junto ao CFCAm e, considerou a relevância da proposta

117

apresentada, a inserção da mesma dentro do eixo Político-Pedagógico da UFSB, o baixo número de
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contratação (doze professores para 4 cursos) e baixo custo de implementação de quatro cursos, e o

119

expressivo aumento na oferta de vagas anuais a cursos de 2º ciclo da UFSB. Encaminhou parecer

120

favorável à proposta de criação dos quatro novos cursos aqui citados. O Professor Fabrício disse que

121

a proposta de novos cursos serviria, também, para fortalecer a ideia de lotar os cursos dos BI’s nos

122

Centros de Formações. Falou, ainda, que os professores já contratados poderiam ministrar os

123

componentes. A Congregação do CFCAm aprovou os pareceres dos relatores e o seu

124

encaminhamento para a PROGEAC. Pauta 08. O que ocorrer. A Professora Juliana falou sobre uma

125

proposta de projeto de extensão chamada de “Ufsb no ar”. Trata-se de um espaço de 15 (quinze)

126

minutos na Rádio Porto Brasil FM, 88.7 para divulgação das ações de ensino, pesquisa e extensão da

127

universidade na região. A Professora Florisvalda sugeriu que a coordenação do projeto crie regras

128

básicas para falar sobre pontos polêmicos, uma vez que estará falando em nome da UFSB. O Professor

129

Carlos sugeriu cadastrar o projeto do SIGAA e sugeriu, também, conversar com a Assessoria de

130

Comunicação da UFSB. A Congregação do CFCAm aprovou o referido Projeto. O Professor Silvio

131

sugeriu uma Semana de Recepção para os calouros que entrarão direto no segundo ciclo. Foi criada

132

uma Comissão para tratar da Semana de Recepção formada pelos docentes Sílvio Sasaki, Igor

133

Emiliano, Elfany Reis, Ângelo Lemos, Thiago Mafra, Decanato do CFCAm e dois representantes

134

discente que serão indicados depois. Aprovado pela Congregação do CFCAm. Nada mais havendo

135

a tratar, Carlos Hackradt encerrou a reunião, da qual eu, Victor Gondim Britto, lavrei a presente Ata,

136

que foi lida e assinada pelos membros nesta reunião.

137
138

Aprovada em Reunião de Congregação: 10/06/2019
Assinaturas:
Nome completo:

Assinatura:
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